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REL A C; A

M

COM B°A T E,
que tiveraõ

OSFRANCEZES COM OS lííGLEZES

,

Aonde fe referem 2% proezaa , que cftei tem feito ; com
aigúas noticias da América , e tomada úo Fotte BulL

Efe da cabal noticiado rcndimenio da Praça de Por-
te Mahon^ expondofe , e declmandofe alguns Ca-
pitulos de fua entrega

,
que porfalta de noti-

ciasfe omittiraõ na primeira ReJaçaè
e outras coufas notáveis.

LISBOA :

^a Officina de DO AI IN G OS RODRIGUE&
Cem todar 0slfcen§asr.ecejfarias, 1756.
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RELAÇAM.
EMPRE os fuc^eflos da» Guerra foraS duvido-

fos e fem&re as viaonas foraô igualmente m-

certas , pois nem lempre a íortuiM acompanha

.r—P- ao valora e o que he mais aia^da n.uitas vezes

muda as Scenas , trocando a gloria de vencedor, na

Sfehcidade de prifioneiro , ou voncuSo : o que aind.

tem mais vigor quando a contenda he eiute inim.go:

Sí ioufos , e ddtros nas armas ,
porque Ic a igualda

d^ da deftreza , e valentia deixa indeczos os laaces A

|;talha! vem eftes a determinar-fe pelo decreto da

vemura/ou pela cafualidadede algum mcdente.Quan-

Sftorias lemos ,
que nos provaô ifto melmo ? Nen^

£ neccílario recJrdar fuccdlos ant.gos .

J";"f«
"^

crefente t«mpo temos experiência certa do refendo
,

Ki ém taô pouco tempo da Declaração da Guerra an-

Te França , e Inglaterra , fe tem v.fto <iiverfos luccef

?os\ pois aquelles que antes foraÔ vencedores depo..

fica aó vencidos , e pelo contrario ,
íem que o experi-

Starem fortuna adverfapoíTa iervir de menos luílre

a qualquer daquellas duas valerofas Naçoens.

Uas fendo ifto univerfalmente certo , «'"da he ma.

oroorio em as contendas domar ,
porque alli nem lo a

ÇSoria depende do animo , e valor dos homens ,
ma«

Smbem da commodidade dos ventos ,

^J^^^^^^J;'
agoas , fendo baftante qualquer movimento do ar a hw

ftfar os mayores esforços , os mayores ardis ,e.s ma-

jor. S diligencias , referiremos alguns mcideniis ,
qu^s

a 2



t4>

ao pfefente tem íuccedidò entre effas duas Naçoens ^
afflm na América , como na Europa.
Na América foy aonrfé tiveraó ongem as dWençôes,

e difcordias prefentes , mas lá tambepi he aonde fe tem
exeGutadò até ao preíente as acções mais inimigas.Con-
tinuamente na América andàó em allaltos, embolCadas,
e rebates , fem que difto poíTa apartar â eftes dois ini-

migos , ou os ardores do Sol, ou os intenfos frios d^
In\?erno , com eíFeito he tal o progrelTo, que tem ne*-

íias- partes feito as armas Francezas^que quaíi põem no
furto áln^glaterra de perderem toda a América, que
poíFubiaô^ alii lhe tem tomado novamente três Fortes^
o Gigante, o Krevelrs , eòJorzeReal, que confta-
vaó todos de dezanove peças , e diteentos e quatorze
ftomens de Guarnição , mas o que merece mais atten-

fafí hé a fèguinte cafo do Forte Buli. Monír Lery foy
envmda com feiscentos homens, entre Hiiropeos

, e
Nacionaes para expugna^rem o Forte Bui!

, qae era
hum dos melhores, que os Inglezes paltuhiaõna Amé-
ricay era iua ftrtóura regiflaí, defendido de despeças
de canftao , e féis morteiros , na qual airiftiaôTeflenra'

ínglezss, e feíTenta Índios
,
gente experta^, e deftra

iras Armas; chegou Lery , e rwanilou por hum trom-
beta notí-fícar ao Governador a entrega do dito Forte,:
ao que eltereípondeo como vakrofo

,
que elle nao e/i-

trcgaria o Forte nas mãos de í'eus inimigos lenaô
quando ibe faltíjílê a. vida ,. que elle , eos mais que fe'

achâ^vao' eífcjvaõ promptos a defender o credito , e:

honra atè a. ultima pinga de fadigue , aííirt^qiie eftivef-

fe defcaoçado
, que naô tomaria outro partido mais

q^e o da^ Armas
,

pois- luppofto que oíf defenfores
eFâ& igpaes^ nõ numero , no valoir fe fupunfiaS os mef-?

Com



Coni effa refpofta voltou o menfageSro
, qoe feudo

mal recebida pelos fitiadores , que Jejulgavaô com
..partido fuperior , fe principiou hu0)a porfiada expu-
gnaçaô , e defenía

, que durou por efpaço de doze dias,
íem que os íitiados pudefl^m íer íoccorridos ^ a efte

.^tempo era ja a defenfa mais temerária
, que proveitola,

"de confentimento de todos ©s Officiaes le msndou aos
filiadores hum Trombeta , em que pediaô tregoas , f
compofiçaô 5 ajuftaraó-ie ellías,, mas vkdo ao âjufte da
entrega, e rendimento foraó taes as obje^çoens

, q^e
houve de parte a parte

,
que mè fève ifto o effeito de*

fejado ; porque os Inglezes queriaô render-fe com to*
das ás honras militares , cóUfa que recufava Monfr. Le-
fy , pelo que tornando á peleja decidirão as ármías o
SUe naô poderão accommpdar as palavras , e razoens f
conhecerão os fitiados a lua total ruii^a , affim determit
iaraô pèr^ hum fim dilgraçado , e funeftp a eôa expedi:
S^aõ, minarão os Àrns^aí^ens, que fe acliavaô bem pro?
^ido« de pólvora ^ fe lhe puzcraó hu^n raâilho prcmpte^
a dar íogo a rodka h^^ra y^qwquizeflem; , e coMinuant
do-fe a coíitendavvieraô a emrâr o Foute ,i aonde pafla*^

"

^ao tudo á elpada ^ fendío'hum dos primeiros
,
que cor-^

^era&efta hl felicidade ò ftu Governador: como fe a he-
roicidade

5 e nobrecia de animo fedei^eíle antes abater,

queeftima^r ^
• mas ^uá^do a cbfciçâ dos expugnadores ^

fe andava íaciand<^ no í^sia^e ^ s^^

fogo nos Arínazens , é o ftgirem deícompofta^ e pre-

cipiiadameritê os livrou de naqpella occãíit^ naõ fica-

^m todos (ainda qua íído vencedores ) mortos. Fugi-
»fl4y fe chégàrtd© # fogot ímii«í0di^i

oou tudo , feln que M&Se mqmlk lôgar n aíis íignal

algum > que ^ruiM&
Defia
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< Difta maneira profeguem as coufas da América

,

doííde também feavifa, quequafi todos os nafcionaes

tem tomado a voz da França , levantando-le contra os

Inglezcs.
,

^

Naó tem fido artim nos mares da Europa
,
poisem

diiferentcs occafioens fetem moftrado ao prefente di-

verfa a fortuna ,
poucas legoas diftante da Barra fe en-

contrarão huma charrua Franceza, que joga trinta pe-

ças
,
pof nome ajofefa ^ com^outra pequena embarca-

ção Ingleza, chamada a Marianna, levava aquella vin-

te homens , e efta dezafete, mas conhecendo os Ingle-;

zes, qiic aquella vinha carregada, e impoffibilitada pa*

ra à defeza , deraó íobre eila , e a abordarão com tanta

felicidade^ que logo foy rendida , e entrou pela barra

dentro com efta preza taá importante , que ja ha quem.

dê por elia duzentos e cincoenta mil cruzados 5 mais

ao largo fe encontrarão duas embarcaçoens Francezas

com burila náo Ingleza, e como efta eftiveífe menos

apta para a peleja a poucos inftantes de combate fe vic

rendida de feas contrários , mas quando eftesja canta

Taô a; vitoria appareceo hum coíTario* Inglez, que vi

nha junto com o Paquete , e entrando em continua ba

talha eftcve muko duvidofo o vencimento por amba

as partes , mas efpertando o vento norte deu tanta van

tajem a éftes , que naó fó livrarão feus compatriotas da.^

mãos dos inimigos, mas aos vencedores fizeraô ven-

cidos ,
prifionando ambas as chalupas

,
que andavaé

armadas em Guerra. Seria importuno em referir fim •

Ihantes incidentes ,
que por menos importantes na >

merecem tanta attençaó , > bafta laberem os curiofo^ .

qusjapaíTaó de duzenras e trinta embarcaçoens 1 qi ^

Dl Ingleíses tem tomado á França , eque fó nefte por» .



úe Lisboa íe acíiaô fcte prezas 5 e cerro na noticia que
íc deo da tomada da Praça de Porto Mahon fe faltou a
algunias circuniftancias , agora fe põem aqui por fatis-

fazer aí)s curioíps^ e aflim devem ajuntar os leis feguin*
\tcs «apitulos , aQ§,que naqu.eJla íe puzeraô :

. 1% (Toda a Guarnição fahiria com fuzil fobre a efpa-

à^y tocando tambor ,. a bandeiras dçfpregadas, levaní
do cada homem viiJte cartuxos, e mexa acceza.

II. O Tenente Gçrieral Blackeney Comandante da
Praça / e fua Guarnição aíTim civil , como militar po-
.deria fahir levando tudo o que lhe perteneeíTe, e ieus
eofr^s , com tanto que pagaíFem as dividas que foífem
juiíiiíicídas»

III. C^eEIRey dst França daria ^^n

porte para levar ^ Guarniçajõ* a Giboltar
, e defembar-

palia alli ) ípsA^^^/^s^^riaô palTaportes para o regrei-
ío deftas embarcações aos portos da França

,
guardan-

do fe entre tanto os reféns
,
que para iílo fe dariaô.

}^*
.
QP^f6<^^"<^ederiaô viveres a toda a Guarnição

até o dia da partidjí , empara dloze dias de viagem , e que
te cftes naó baftaíTem fe lh« daria&mais, paeando-fe
€ttes á cufta dos exclirfos.

'^^
y. Que fc entregariaô reciprocamente todos os pa-

peis tocantes ào Governo económico, e militar ; eda
mefma forte fe reftituiri^Ô todos os priíioneiros duran-u o fitio. ;

„ ^}\ P^^ ^^ GòmmiíTarios de ambas as partes traba-
Miariaojogo em pôr em execução eftes artigos, entre-
gando-fe ofi mappas das^ galés .minas , e ©brss fubter-
raiíeas.

No



Nos Forte?^ fe encontrarão dúiéi\t<H é onze canhões;

jcfe reiíta e nove morteiros.

O rendimento foy no dia vinte e oito deJunho , era

cujo dia pela» ciiico horas d^a manhSa fe eonveyo em
hiVTia fuípetifaó de armas , ipara fé retirarem de amba»

as partes os mortos , e os feridas, chegando o nume-

ro dos Officiaes Franceses a vinte e quatro , e dos Sol-

dados a quatrocentos; pelas duas horas da tarde vieraó

três deputados dos filiados a pedirem vinte e quatro ho

ras para huma Capitulação , mas nao lhe fendo conce-

didas mais que íeis , ás oito da noite com as condições

efcritas a que reípoudeo o Duque de Rèchilieú , fe

mandou ao Gavalleiro de Redmont Marifcal General

levalias ao Commandante Blackeney , que as aflignou |

e fe deu fim ao notabiíiílimo cerco de Porto Mahon.

Eftas as noticias certas , com c|ue ao prefentè diverj

timos aocuriolo Leitorvque pôde eftar certo continuas»

remos em dar gofto á fua curiofidade.

F I M.
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